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Órák óta esett. 
Halálka unatkozott, 
mert aznap a gyerekek 
nem jöttek el a 
Málladozó Villába. 

Bu Song már hajnal óta 
odakint volt. amikor esik, 
mindig elmegy varangyot 
fogni. Újabban Néhay nénire se 
nagyon lehetett társaságként 
számítani, mert épp a 
„botanikus korszakát” élte. 

Talált egy ősrégi könyvet 
Félreértett növények címmel, 
és a Fecsegő Borostyán teljesen 
elbűvölte. A Fecsegő Borostyán 
egy különleges növény, ami 
annál jobban nő, minél többet 
beszélnek hozzá. az üvegház 
néhány napja valóságos 
borostyándzsungellé változott. 
a néni ugyanis imád beszélni. 



ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ! ! ! 
Hirtelen felvonyított a kapucsengő, 

és Halálkán izgalom futott végig. 
Végre valami kiszakította őt magányos 

és unalmas tespedéséből. 



A kertben egy fekete hintó vesztegelt, az ajtóban pedig 
egy csinosan öltözött fiú állt. Egy fekete esernyőt tartott 

a feje fölé az eső ellen. 
– Te fagy ’Alálka, ha nem téfedek – szólalt meg fura akcentussal. 
– Igen, én vagyok Halálka, hát te ki vagy? – felelte a zombilány. 

– Én Zsírbert fagyok, az unokaöcséd a Rongyrázó Kastélyból. 
Meg’ífást kaptam, ugyebár. né’ay nénikém nem szólt neked?



nem. 
a néni az égvilágon semmit 
nem mondott Halálkának. 
Mi több, a zombilány arról 
sem tudott, hogy lenne egy 
Zsírbert nevű unokaöccse. 

Ebben 
lakik 

Fatális 
nagyi



Halálka betessékelte, mire 
zsírbert rögtön elkezdett 

megjegyzéseket tenni. Túl szűk 
a bejárat, túl kicsi a szalon, és 
kényelmetlen Ravatal nagypapi 

heverője, amin elterpeszkedett, 
miután lezavarta róla árnyékot. 

Halálkának a jövevény iránti 
lelkesedése kezdett alábbhagyni. 



Bartolo, az unokaöcsém 

pókkedvence

Póktojás

zsírbert fölényesen italt kezdett követelni. langyos 
töklevet óhajtott nagy csészében, három kandírozott 
gyömbérkockával ízesítve és póktojással meghintve. 

Ezen a ponton Halálka lelkesedése teljesen elpárolgott.
Miután zsírbertet kiszolgálta, elment megkeresni 
a nagynénjét. Tiltakozni akart az undok unokaöcs 

meghívása ellen. 



csakhogy sehol nem találta a nénit. Még az 
üvegházban sem, ahol csak a gigantikusra 

nőtt borostyánt látta.



…hogy mennyit 

zsörtölődik!

Megkérdezte a komódon szunyókáló Gyász bácsit, de ő sem 
találkozott vele napok óta. Aztán megkérdezte Ravatal 
nagypapi fényképének szellemét, de ő se tudta, hol van. 

Ráadásul mérges volt, mert félbehagytak egy sakkjátszmát.



ÚÚÚÚÚúúúÚÚ ! ! !

Halálka visszament a szalonba, és épp 
felvilágosította az unokaöccsét Néhay 

néni rejtélyes eltűnéséről, amikor a 
csengő megint felvonyított.

Halálka ajtót nyitott, és a 
barátjával, Tonival találta magát szemben, 

aki lelkendezve köszönte meg neki a meghívást. Halálka 
meglepődött. Neki semmiféle meghívásról nem volt tudomása, 

de nagy örömmel fogadta barátját.

Toni megmutatta a meghívót: 
néhay néni megsárgult 
pergamenpapírjára írták 
rettenetes macskakaparással. 



TeTszik?
Mi is nagyon szereTjük.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
Élvezd MihaMarabb!

MosT 
kedvezMénnyel 

lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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ÚÚÚÚÚÚÚÚ!! !

Meghívjuk egy 
ínycsiklandó 

vacsorára, amin 
meglepetés is lesz!
a meghívó aznap 

estére szólt 
a Málladozó 

Villába. az aláírás 
ugyanazzal 
a reszketeg 
kézírással 
íródott: 

Halálka egy kicsit furcsállta 
a dolgot. arra gondolt, hogy a néni talán 
meglepetést akart szerezni neki…
De nem volt ideje ezen töprengeni, mert 
megint megszólalt a csengő. Aztán megint. 
és megint… 

TONI

Néhay néni




